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Achte âlden,
“De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.”
Opwekking 733

Elke ochtend wanneer ik naar school rijd geniet ik van de prachtige luchten. De zon
komt op en verlicht de wolken in het weidse landschap. Een moment om stil te staan
bij het wonderlijke werk van God, de schoonheid van de schepping!
Zo mochten we met elkaar het schooljaar beginnen. Ouders, leerlingen, juffen en
andere belangstellenden waren aanwezig. Wat een groot goed om zo samen te
mogen zijn. Het was fijn zo kennis met elkaar te kunnen maken!
Schooljudo
De eerste judolessen zijn geweest. De hele maand september zijn er op woensdag
judolessen. Wilt u de kinderen iets makkelijks aandoen? Dat scheelt bij het
omkleden.
Kleurles
Donderdag 19 september wordt er aan de kinderen van groep 3 'een kleurles'
gegeven. Op een hele leuke, speelse en actieve manier
krijgen de kinderen gedurende 1 uur allemaal tips over de
juiste zithouding en het gebruik van het potlood.
(De ouders van deze kinderen krijgen hier binnenkort, via
de mail, nog meer informatie over.)

Groep 3 - leren lezen
Elk jaar opnieuw hebben de kinderen van groep 3 erg veel zin om
het lezen te leren. Op dit moment hebben ze de 1e vier letters al
geleerd, namelijk m (van maan), r (van roos), v (van vis) en i (van
ik). Morgen komt alweer de 5e letter erbij en dat is de s (van sok).
Nog even en de kinderen kunnen al woordjes, zinnen en verhaaltjes
lezen. Zo leuk!

Muziek
Groep 1 t/m 4 heeft het afgelopen jaar muzieklessen gekregen van juf Chantal Brunt,
vanuit Opus3. Dit concept van Opus3 gaan we doorzetten, nu ook in de groepen 5
t/m 8.
Groep 5/6 krijgt in de verschillende periodes les op diverse instrumenten en in de
groepen 7 en 8 staat het samen muziek maken centraal.
In de komende week starten de eerste lessen.
Belangrijke data
13 sep
Kultuerdei groep 5/6
27 sep
Excursie groep 7/8 Klyster
2-18 okt
Kinderboekenweek

